
 

          
 محافظة الجیزة               

 مركز ومدینة اوسیم             
  المركز التكنولوجي لخدمة المواطنین   
 
 
 

 طلب 
  صناعي أو تجاريتجدید رخصة تشغیل محل 

 ........................................................................................................./ السید

 تحية طيبة وبعد
 /       /     للمحل الذي ينتهي بتاريخ المرفق الترخيص على تجديد أرجو التكرم بالموافقة 

 : وبيانات كاآلتي
 )الوكيل/صاحب الترخيص(صفة مقدم الطلب ............................................. / الترخيص ولقبهاسم صاحب 
 /     / بتاريخ     الصادر : ........................................................... الترخيص رقم

 / ..................................... قسم................................ / الكائن بشارع ) صناعي/تجاري: (نوع المحل
 . رسم المعاينةومستعد لسداد عن العام السابق  المستحق على المحلرسم التفتيش علما بأنني قمت بسداد 

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام،،،،
 توقيع الطالب                  

(........................) 
 
 

 ال ــــــــإیص
/ الطلب المقدم من السيد............................................ / استلمت أنا

......................................... 
/ المســـتندات(مســتوفيا كافــة متطلبـــات الحصــول علــى الخدمـــة مــن  تجديـــد رخصــة تشــغيل محـــل صــناعي أو تجـــاريبشــأن طلــب 

 /        / بتاريخ     .................... وقيد الطلب برقم ) الرسوم
 /           / التاريخ المحدد إلنجاز الخدمة        

 المختص توقيع الموظف       
(.............................) 

 
 
 
 



 

 محافظة الجیزة               
 مركز ومدینة اوسیم             

  المركز التكنولوجي لخدمة المواطنین   
 القواعد الحاكمة إلجراءات الحصول على الخدمة

واطنين الخــدمات الجماهيريــة ومنهــا خدمــة طلــب فــي شــأن تبســيط حصــول المــ ١٩٩٨لســنة  ٤٢٤٨وفقــا لقــرار رئــيس مجلــس الــوزراء رقــم 
  . بالمحافظاتالمحلية بوحدات اإلدارة أو تجاري تشغل محل صناعي تجديد رخصة 

الجهــاز كثمــرة للتعــاون بــين (  ٢٠٠٧/  ٦/  ٢٨تلتــزم الجهــات اإلداريــة المعنيــة بتقــديم الخدمــة وفقــا للــوارد بهــذا النمــوذج الصــادر بتــاريخ 
مـــن تحديـــد المســـتندات واألوراق والمبـــالغ المطلوبـــة للحصـــول علـــى الخدمـــة والتوقيتـــات الزمنيـــة ) دارة والمحافظـــاتللتنظـــيم واإلالمركـــزي 

 : المحددة إلنجازها أو اإلعالن عن رأيها في الطلب المقدم للحصول عليها وأي مخالفة لذلك ترتب المسئولية وذلك على النحو التالي
 : المستندات واألوراق المطلوبة: أوال

 ). واألصل لإلطالع(الشخصية مستند إثبات صورة  -
 . المطلوب تجديدهاأصل الرخصة  -
 ). واألصل لإلطالع(التمليك / عقد اإليجارصورة  -
 . توكيل رسمي في حالة الوكالة -
 . والمشروباتفي األغذية التي تتعامل بالنسبة للمحالت للعاملين الشهادة الصحية  -
 . الرسومإيصال سداد  -
 : المبالغ المقررة للحصول على الخدمة: ثانيا

 

 القيمة اإليجارية بالجنيه كمية المواد البترولية بالطن القوى المحركة بالحصان عدد العمال
 رسم التفتيش رسم المعاينة

 جنيه مليم جنيه مليم
 - ٥٠٠ - ٥٠٠ جنيه  ٢٤ال يتجاوز  ٠.٥أقل من  ال يوجد  ٣:  ١من 
 ٢ - ٢ - ١٢٠:  ٢٤أكثر من  ١ال يتجاوز  ١ال يتجاوز  ١٠:  ٤من 
 ٦ - ٥ - ٢٦٠:  ١٢٠أكثر من  ١٠:  ١أكثر من  ١٥:  ١أكثر من  ٣٠:  ١١من 
 ١٠ - ٨ - ٦٠٠:  ٢٦٠أكثر من  ٥٠:  ١٠أكثر من  ٥٠:  ١٥أكثر من  ١٠٠:  ٣١من 
 ٢٠ - ١١ - ٢٤٠٠:  ١٢٠٠أكثر من  ١٠٠:  ٥٠أكثر من  ١٠٠:  ٥٠أكثر من  ٥٠٠:  ١٠١من 
 ٢٠ - ١٥ - ٢٤٠٠:  ١٢٠٠أكثر من  ٥٠٠:  ١٠٠أكثر من  ٥٠٠:  ١٠٠أكثر من  ١٠٠٠:  ٥٠١من 

 ٥٠ - ٢٥ - ٢٤٠٠أكثر من   ٥٠٠أكثر من  ٥٠٠أكثر من  ١٠٠٠أكثر من 
 الدمغات 

  جنيه  مليم 
  والمحال الجزارة بالنسبة لمحال ورسم تنمية موارد ضريبة نوعية ) ال غيروعشرة قروش عشر جنيها فقط ثمانية ( ١٨ ١٠٠

 الصناعية    
 . التجاريةورسم تنمية موارد للمحال ضريبة نوعية ) قروش ال غيرفقط ثالثة جنيهات وعشرة ( ٣ ١٠٠
جديــد المقــرر لتمــن الرســوم % ١٠نســبة والصــناعي يعــادل الضــريبة علــى أربــاح النشــاط التجــاري مبلــغ تحــت حســاب يســتحق : ظــةمالح

مـن المـادة األولـى  ٢٠٠٥لسـنة  ٩١رقـم مـن القـانون  ٦٦للمـادة تطبيقـا (النشـاط للحـرفين لمزاولـة وذلك لمن يمنح لهـم تـرخيص الترخيص 
 .٢٠٠٥لسنة  ٥٣٦قرار وزير المالية رقم 

 : التوقيتات المحددة إلنجاز الخدمة: ثالثا
 .المستندات المطلوبةيفاء من تاريخ تقديم الطلب واستخالل أسبوعين يتم تجديد الرخصة 


